Komende zondag 10 juni
Zondag 10 juni

Carolien Hunneman en Annie Heger
De Stellingwerfse Carolien Hunneman is in Nederland vooral bekend als schaatsster, maar in de
Stellingwerven en in het bijzonder Finland is dat wel anders. Daar is Carolien geregeld op het podium
te vinden met haar eigen muziek. In MeM zal ze optreden met eigen nummers in het Stellingwerfs en
een gelegenheidsduo vormen met de Ostfriesische Annie Heger. Deze Ostfriesische zangeres,
schrijfster en presentatrice toerde onder andere door Duitsland met de een musicalcabaret
voorstelling in het Nedersaksisch: ‘Watt’n Skandal!’ Verder speelde zij Mephisto, in een Nederduitse
variant van Goethes ‘Faust’ in het Staatstheater en was zij leadzanger van de elektropop-band
‘Zupperfly’. Kortom een veelzijdige artiest die ook in Leeuwarden van zich zal laten horen.
Wanneer: zondag 10 juni om 15.00 uur*
Waar: Talenpaviljoen MeM, gratis toegang
* MeM is zondag geopend vanaf 10.00 uur

donderdag 14 juni

Ostfreeske teezeremonie, Annie en Aafke.
Theedrinken in Oostfriesland is zo speciaal dat er een speciale ceremonie voor is. Deze ceremonie
kun je van donderdag t/m zaterdag iedere middag meemaken in MeM.
's Avonds treedt Annie Heger, als ambassadrice van Ostfriesland weer op in MeM. Deze keer wordt
ze begeleidt door zanger, pianist en componist Matthias Monka. Monka heeft ook de teksten van de
musical Watt'n Skandal van Annie Heger geschreven. Ze treden samen op met de Friese zangeres
Aafke Zuidersma en Sietze Bouma. Aafke is bekend van haar deelname aan Liet Internationaal 2017
waar ze tweede werd met het liedje 'In minsk fan wearde', maar ook van bands als Boulevard en
Funky Piano's. Sietze Bouma behoort tot de top van de akoestische gitaristen in Nederland.

Wanneer: donderdag 14 juni om
*
Teezeremonie om 14.00, 15.00, 16.00. uur
Annie en Aafke: 20:00 uur
Waar: Talenpaviljoen MeM, gratis toegang
*
MeM is donderdag geopend vanaf 12.00 uur

Zondag 17 juni

Lân fan Taal MeM-Prinsentuinconcert met: Annie Heger, Aindrias de Staic, Baldrs Draumar
en het duo Brian Ó hEadhra en Fiona Mackenzie.
In samenwerking met Prinsentuinconcerten organiseert Afûk/Lân fan Taal een concert met artiesten
uit kleine talenregio's. Ostfriesland meets Ireland meets Scotland meets Fryslân.
Naast Annie Heger doet de ambassadeur van de Ierse week deze middag zijn intrede: Aindrias de
Staic. Aindrias is een veelzijdig artiest. Hij is violist, acteur, verhalenverteller en comedian en hij tourt
over de hele wereld:
"From Hobo to Boho via Soho, this multilingual traveling entertainer has delighted audiences around
the world with his unique humour, lively storytelling and captivating music."

Brian Ó hEadhra en Fiona Mackenzie spelen komen uit de Highlands en spelen al 25 jaar in
verschillende bands. Ze spelen traditionele Celtische liedjes, maar schrikken ook niet terug voor
Americana en Oosteuropese nummers.
Vanuit Fryslân zal Baldrs Draumar namelijk het podium bestijgen. Deze band raast al jaren
plunderend over de podia met epische en vurige folkmetalmuziek
*

Wanneer: zondag 17 juni om 13.00 uur
Waar: Koepel Prinsentuin enTalenpaviljoen MeM, gratis toegang
*
MeM is zondag geopend vanaf 10.00 uur

Kijk voor meer informatie over MeM en de programmering op:
https://lanfantaal.nl/project/talenpaviljoen/, of volg MeM op social media: https://nlnl.facebook.com/Mem.LivingroomofLanguages/ en https://twitter.com/Talepaviljoen
Talepaviljoen MeM is in produksje fan Afûk en BUOG binnen it programma Lân fan taal.
Foto’s fan MeM en de logo’s fine jo fia de links.
De programmearring fan dizze wike is ta stân kaam yn gearwurking mei û.o.:

Stellingwerver Skrieversronte, Ostfriesische Landschaft, Galway2020, Prinsentuinconcerten
Kijk voor meer informatie over de artiesten en aktiviteiten op:
Op zondag 10 juni Carolien Hunneman en Annie Heger
Op donderdag 14 juni Aafke & Sietze en Annie Heger en Matthias Monka
Op zondag 17 juni Annie Heger, Aindrias de Staic, Brian Ó hEadhra en Fiona Mackenzie en Baldrs Draumar

Op donderdag- 14, vrijdag- 15 en zaterdagmiddag 16 juni: Ostfreeske teezeremonie

